
DUURZAAM REIZEN

2 De Alpen lokken jaarlijks miljoenen
skiërs. Terzelfdertijd vormen ze het
meest bedreigde berggebied ter wereld. 
Kun je daar als wintersporter iets
aan doen? 

� Neen. Als individu kun je toch niks veran-
deren aan de situatie.

✈ Ja. Door te kiezen voor een wintersport-
regio die aandacht besteedt aan milieu-
zorg.

✿ Weinig of niets. De verantwoordelijkheid
ligt bij de plaatselijke overheid. 

3 Een trekking in de Himalaya is een
onvergetelijke belevenis maar wel
behoorlijk lastig. Gelukkig zijn er
sherpa’s om je bagage te dragen. 
Maak jij gebruik van hun diensten? 

� Ja. Ik boek mijn tocht bij een agentschap
dat voor dragers zorgt. Mijn keuze wordt
vooral bepaald door het prijskaartje. 

✈ Ja, maar… ik vind het wel belangrijk dat de
ingehuurde sherpa’s een degelijk loon krijgen
en over een goede uitrusting beschikken.

✿ Neen. Dat zou geldverspilling zijn. Ik ben goed
getraind en draag mijn spullen liever zelf.

4 Bij een bezoek aan een belangrijke
tempel in Thailand blijkt dat 
toeristen een hogere toegangsprijs moe-
ten betalen dan de lokale bevolking. 
Hoe reageer je?

� Verontwaardigd. Je voelt je gediscrimi-
neerd en laat dat ook merken. 

✈ Onverschillig. Het gevraagde bedrag ligt
naar westerse normen toch nog laag.

✿ Verbaasd. Je betaalt maar vraagt wel
naar de reden van dit onderscheid.

5 Je vakantie in Zanzibar zit er bijna
op. Hoog tijd dus om aan vrienden
en familie te denken en aan shopping
te doen. 
Welke souvenirs koop je?

� Een stukje zeldzaam koraal en een tot
paraplubak omgevormde olifantspoot.

✈ Een selectie van houtsnijwerk gemaakt
door lokale ambachtslui.

✿ In de lokale supermarkt ga je op zoek
naar wat goedkope exotische prullen.

6 In Tunesië logeer je in een fraai hotel-
complex met zwembad en golfterrein.
Tijdens je vakantie verneem je echter
dat het land kampt met een ernstig tekort
aan drinkbaar water. Hoe reageer je? 

� Onverschillig. Je hebt betaald voor een
welverdiende vakantie en andermans
problemen kun je missen als kiespijn.

✈ Verontwaardigd. Uit protest tegen deze
schrijnende tegenstelling neem je 3
weken lang geen bad. 

✿ Verbaasd. Je besluit zuinig om te sprin-
gen met water.

7 Tijdens je reis in Ecuador wil je op
een plaatselijke markt een foto maken
van een indiaanse vrouw in traditio-
nele klederdracht. Zij wordt boos. 
Hoe reageer je?

� Je biedt je excuses aan en stopt je came-
ra snel weg.

✈ Je tracht haar te kalmeren door een 
aalmoes toe te stoppen.

✿ Je wordt ook boos. Er is immers niks fout
aan het maken van een foto.

D U U R Z A A M R E I Z E N
heeft  te maken met respect 

voor de mens,  het  milieu 
en de lokale cultuur.

Reis met ons mee. . .  en test  jezelf .

doedetest! 1 Morgen is het zover, je vertrekt op
reis naar Indië. 
Maar wat weet je over je vakantie-
bestemming. 
Ben je goed voorbereid?

� Ja. Ik heb één en ander gelezen over de
cultuur, leerde enkele woorden Hindi en
sprak met andere reizigers over hun
Indië-ervaringen.

✈ Min of meer. Ik schafte me een goede
reisgids aan en dat moet volstaan.

✿ Neen. Ik hou niet van vooraf plannen.
Liever laat ik me ter plaatse verrassen.
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TOTAAL

• Informeer je over de plaatselijke gebruiken in verband met sociale omgang, kledij, fooien, afdingen. 
Een paar woorden zeggen in de plaatselijke taal maakt contacten vlotter en aangenamer.

• Bescherm natuurgebieden door het gebruik van bewegwijzerde paden.

• Sta open en luister in plaats van horen, zien en doen zonder kennis van zaken.

• Koop geen verboden souvenirs zoals schelpen, koralen, ivoor, dieren en planten. 
Je bewijst er niet alleen jezelf maar ook de natuur een dienst mee.

• Wees zuinig met water en andere natuurbronnen. 
Besef dat alles wat je verbruikt ten koste is van de lokale voorraden.

• Toon respect en vraag toestemming voor je een foto neemt.

• Volg de activiteiten van het Infopunt Duurzaam Toerisme 
en surf regelmatig naar www.duurzaamtoerisme.be voor meer informatie en tips.

Meer info? 
Infopunt Duurzaam Toerisme

Beenhouwersstraat 9 • 8000 Brugge
tel: 050/340582

info@duurzaamtoerisme.be

Ligt je score tussen 7 en 14?  
Alle begin is moeilijk! 
Lees aandachtig onderstaande tips en je zal zien 
dat reizen aangenamer en duurzamer wordt.

Ligt je score tussen 14 en 21?  
Proficiat! 
Je bent goed op weg om een duurzame toerist te worden.

DUURZAAM REIZEN

doedetest!
duurzametips voor de reiziger!

Infopunt Duurzaam Toerisme is een initiatief van de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt en Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Wegwijzer vzw en WES Onderzoek & Advies


